21 MAY 2021-ci il
№ 16 (1202)

Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV

CUSTOMS NEWS

Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Cәnubi Qafqaz üçün yeni yanaşmaya,
yeni gündәliyә ehtiyac duyulur
Mayın 20-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin iştirakı ilә Nizami Gәncәvi Beynәlxalq
Mәrkәzinin “Cәnubi Qafqaz: Regional inkişaf vә
әmәkdaşlıq perspektivlәri” adlı videoformatda müzakirәlәri keçirilib.
Müzakirәlәri açan Dünya Bankının sabiq vitse-prezidenti, Nizami Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzinin hәmsәdri İsmail Seragәldin çıxış edәrәk dedi ki, bu, mәrkәz üçün böyük bir gündür.
Biz çox şadıq ki, Prezident İlham Əliyev bizim dialoqa qoşulur
vә Azәrbaycan, elәcә dә regionla bağlı öz planları vә istәklәrini
bizimlә bölüşür. Cәnab Prezident, sәkkiz il öncә, Siz dahi Azәrbaycan şairi Nizami Gәncәvinin irsini tanıtmaq üçün Beynәlxalq
Mәrkәzin yaradılmasına dair tapşırıq verdiniz. Bu quruma beynәlxalq üzvlәr qoşuldu, onun İdarә Heyәti yaradıldı. Daha sonra
Mәrkәzin işini vә proqramını müәyyәn etmәk üçün hәmsәdrlәr
seçildi vә baş katib tәyin olundu.
Cәnab Prezident, Siz bizә etimad göstәrdiniz vә ümid edirik,
biz Sizin etimadınızı doğrulda bildik. Sәkkizillik dövrdә çox işlәr
görülüb, Siz dә onlara böyük dәstәk vermisiniz. Nizami Gәncәvi
Beynәlxalq Mәrkәzi beynәlxalq sәviyyәdә get-gedә daha çox
tanınır. Bakı Qlobal Forumu regionda birinci dәrәcәli tәdbirә çevrilib vә beynәlxalq tәqvimdә xüsusi yer tutmağa nail olub. Dünyanın bir çox tanınmış şәxslәri tәdbirlәrdә iştirak edib. Forumdan
başqa, Mәrkәz bir çox digәr tәdbirlәri dә tәşkil etdi, Balkanları,
Cәnubi Qafqazı vә Avropanı müzakirәyә çıxartdı. Daha sonra,
tәşkilatımız beynәlxalq fәaliyyәtini genişlәndirәrәk, ABŞ vә
BMT ilә әlaqәlәr qurmaq strategiyasını qәbul etdi vә daha da
inkişaf edәn Çinә dә diqqәt yetirmәyә başladı.
Cәnab Prezident, bütün sahәlәrdә biz Nizaminin irsini vә
Azәrbaycanın zәngin mәdәniyyәtә malik ölkә kimi mövqeyini
tәşviq etmişik. Biz bәşәriyyәtin üzlәşdiyi çağırışların müzakirә
edildiyi platformaya çevrilmişik. Nizami Gәncәvi Beynәlxalq
Mәrkәzi tәdris, dözümlülük, dialoq vә anlaşma ünvanı kimi tanınmağa başladı. Lakin bundan sonra pandemiya baş verdi. Biz
2020-ci ildә keçirilәcәk Bakı Qlobal Forumunu tәxirә salmaq
mәcburiyyәtindә qaldıq. Bununla belә, yәqin Siz mәmnunluqla
qәbul edәrsiniz ki, 2021-ci ilin sonrakı aylarında Bakı Qlobal Forumunun çox uğurla keçirilmәsindә israrlıyıq. Biz İdarә Heyәtinin tәlimatları ilә vә baş katib Rövşәn Muradovun rәhbәrlik etdiyi katibliklә birgә “Bakı Qlobal Forumu 2021”in mәzmunu vә
tәşkili sahәsindә Hikmәt Hacıyev vә Sizin Protokol xidmәtinizlә
sıx işlәyirik ki, tәdbirimiz tәqvimә vә istәklәrimizә uyğun keçsin.
COVID-19 pandemiyasına, mәhdudiyyәtlәrә vә sәfәrlәrin tәxirә salınmasına baxmayaraq, mәrkәzimiz çox fәal işlәyir. Biz
yeni texnologiyalardan tam yararlanmaqla öz sәylәrimizi göstәririk. Biz 28 konfransa, 90 sessiyaya ev sahibliyi etdik. Tәdbirlәrimizdә 370 mәruzәçi çıxış edib, 60 ölkәdәn iştirakçılar bizә qoşulub. İstәnilәn mövzuları әhatә etmişik: pandemiya qarşısında
qlobal hәmrәylikdәn tutmuş, formalaşan dünya nizamı vә multilateralizmin güclәndirilmәsi yollarına qәdәr. Ərzaq tәhlükәsizliyi,
tәhsil mәsәlәlәri, sülhün әldә olunmasında qadınların rolu da
müzakirәyә çıxarılıb. Bütün bu işlәri görәrkәn biz mötәbәr tәşkilatlarla, tanınmış laureatlarla vә şәxslәrlә tәrәfdaşlıq qurmuşuq.
Dostlarımız vә tәrәfdaşlarımızın sayını iki dәfә artırmışıq. Biz
Çindәn olan nümayәndәyә - elmlәr doktoru Şana bizim beynәlxalq dostlar şuramıza hәmsәdrlik etdiyinә görә minnәtdarıq.
Bütün bu tәdbirlәrlә yanaşı, biz pandemiyaya vә onun fәsadlarına qarşı mübarizәdә göstәrilәn sәylәrdә vә hәmrәylik tәşәbbüslәrindә çox fәalıq. İnanırıq ki, Zati-alilәriniz, bu işlә әlaqәdar
çox yerlәrdәn müsbәt rәy alıb. Biz, hәmçinin bir çox materialları
çap edib yaymışıq. Bu işә bir çox yerli tanınmış şәxslәri cәlb etmişik. Fәaliyyәtimiz media tәrәfindәn dә dәyәrlәndirilib. Bir ildә
12 tәşәkkür mәktubu almışıq. Onların әksәr hissәsi “Ehtiyacı
olan insanlara yardım” tәşәbbüslәrinә görә tәqdim edilib. Hazırda
İngiltәrәnin sabiq Baş naziri Qordon Braun bizim adımızdan 7lәr vә 20-lәr Qrupuna tәqdim edilәcәk mәktubun yekun variantı
üzәrindә çalışır.
Ötәn ilә nәzәr saldıqda, deyә bilәrik, bu dövr Mәrkәzin artan
beynәlxalq nüfuzu ilә yadda qalan, çox intensiv iş ilә seçilәn, mühüm beynәlxalq tәşkilatlarla vә dünyanın elmlәr akademiyaları,
elmi tәsisatları ilә әmәkdaşlığın genişlәndiyi il olub. Dünya mәtbuatında da mövqeyimizi güclәndirdik. Ümid edirik ki, sonuncu
görüşdә Zati-alinizә haqqında danışdığımız işlәri gәlәn hәftәlәr
әrzindә başa çatdıracağıq.
Sonra Latviya Respublikasının sabiq Prezidenti, Nizami
Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzinin hәmsәdri Vayra Vike-Freyberqa
çıxış edәrәk dedi ki, biz bu gün Nizami Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzi ilә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-alilәri cәnab
İlham Əliyev arasında dialoqda iştirak etmәkdәn böyük iftixar
hissi duyuruq. Bu görüşә Prezidentin nitqi ilә başlayacağıq. Sonra
isә sual-cavablara keçәcәyik. Biz dәvәtimizi qәbul etdiyinә görә
cәnab Prezidentә minnәtdarıq.
Cәnab Prezident, dünyanın bu çәtin durumunda Azәrbaycanın
mövqeyi, ölkәnin gәlәcәyinә dair planlarımızla vә onların dünya
gündәliyinә necә uyğunlaşması ilә әlaqәdar Sizin mülahizәlәrinizi sәbirsizliklә gözlәyirik. Cәnab Prezident, şәrhlәrinizi eşitmәyi

sәmimiyyәtlә arzulayırıq.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev bütün iştirakçıları salamlayaraq, Nizami Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzinin hәmsәdrinә vә
üzvlәrinә bu müzakirәlәri başlatdığına görә tәşәkkürünü bildirdi.
Dövlәt başçısı qeyd etdi ki, bu, çox yerinә düşәn tәdbirdir. Tәklif
etdiyiniz mövzuya gәldikdә isә, “Cәnubi Qafqaz: Regional inkişaf vә әmәkdaşlıq perspektivlәri”, fikrimcә, qlobal gündәlikdә
duran mühüm mәsәlәlәrdәndir, çünki bu yaxınlarda Cәnubi Qafqaz regionunda kәskin dәyişikliklәr oldu. Əlbәttә ki, yeni vәziyyәt yeni yanaşmaları tәlәb edir.
Lakin, әvvәlcә, mәn pandemiya dövründә çox yaxşı fәaliyyәtinә görә Nizami Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzini tәbrik etmәk
istәyirәm. Bu Mәrkәz yeni şәraitә özünü çox müdrik formada
uyğunlaşdırdı. Pandemiya ilә bağlı vәziyyәtdәn asılı olmayaraq,
öz fәaliyyәtini yeni formada davam etdirdi. Eyni zamanda, bu
fәal işin aparıldığı sәkkiz il әrzindә Mәrkәz dünyada aparıcı beynәlxalq tәsisatlardan birinә çevrilmişdir. Onun geniş fәaliyyәti,
әslindә, dünyada sülh, әmәkdaşlıq, tәhlükәsizlik vә sabitlik işinә
xidmәt edir. Mәrkәzin üzvlәri ölkәlәrinә, yaxud beynәlxalq tәşkilatlara uzun illәr rәhbәrlik etmiş mәşhur dünya siyasәtçilәridir.
Sizin tәcrübәniz hәqiqәtәn unikaldır. Bir sözlә, bu cür tәcrübәnin
bir araya toplanması, hesab edirәm ki, bugünkü dünyada nadir
hadisәdir.
Nәyin baş verdiyi vә nәyin baş verәcәyi ilә bağlı Azәrbaycanın
mövqeyinә gәldikdә, әlbәttә ki, әvvәlcә, demәk istәrdim ki, regionda son hadisәlәr, İkinci Qarabağ müharibәsi vәziyyәti tam
dәyişdi. Bu sәbәbdәn, Cәnubi Qafqaz üçün yeni yanaşmaya, yeni
gündәliyә ehtiyac duyulur.
“Cәnubi Qafqaz: Regional inkişaf vә әmәkdaşlıq perspektivlәri” mövzusunda müzakirәni yüksәk dәyәrlәndirirәm, çünki bizim mәhz buna ehtiyacımız var. Demәk olar ki, 30 il çәkәn işğal
faktı sәbәbindәn, Azәrbaycan öz mövqeyini birmәnalı şәkildә bәyan etdi ki, biz әrazilәr azad olunmayana qәdәr Ermәnistanla
әmәkdaşlıq etmәyәcәyik. Hesab edirәm, Ermәnistanın özü dә başa düşür ki, onlar çox böyük sәhvә yol veriblәr. Onlar vaxt itirdilәr. Əgәr bugünkü Ermәnistandakı vәziyyәtә nәzәr salsaq, görәrik ki, Ermәnistan müstәqilliyi qazanan zaman ilә müqayisәdә
vәziyyәt daha ağırdır. Çünki bu gün Ermәnistanın ordusu belә

yoxdur. O, tamamilә mәhv edilib. Ölkә altı aydan çoxdur ki, daimi siyasi böhran içindәdir. Cәmiyyәtdә böyük dәrәcәdә inamsızlıq yaranıb, qarşılıqlı ittiham irәli sürülür. Bәzi siyasi liderlәrin
ritorikası hәr hansı bir qәbul edilәn çәrçivәdәn tam uzaqdır.
Bir sözlә, onlar vaxt itirdilәr. Onlar Azәrbaycanın enerji vә
daşımaların inkişafı tәşәbbüslәrindәn mәhrum oldular. Nәhayәt,
onlar işğal etdiklәri әrazilәri itirdilәr. O әrazilәr ki, onlara nә tarixi
nöqteyi-nәzәrdәn, nә dә ki, beynәlxalq hüquq baxımından mәxsus deyildi. İndi isә, münaqişә başa çatdıqdan sonra, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi, ilk növbәdә, Azәrbaycan tәrәfindәn, sonra isә
ötәn ilin 10 noyabr tarixli birgә Bәyanat ilә artıq hәll olunub.
Biz indi gәlәcәyә baxmalıyıq. 30 illik işğala, azad olunmuş
әrazilәrdә genişmiqyaslı dağıntılara vә onların mәhv etdiklәrinә
baxmayaraq, Azәrbaycan gәlәcәyә nәzәr salmağa, vahid
inteqrasiya edilmiş Cәnubi Qafqaz regionunun bir hissәsi olaraq
öz gәlәcәyini planlaşdırmağa hazırdır. Ümid edirik ki, vaxt
gәlәcәk vә biz, sözün әsl mәnasında, Cәnubi Qafqazda fәal
әmәkdaşlıqdan vә inteqrasiyadan danışacağıq. Biz artıq çox
mühüm tәkliflәrlә vә tәşәbbüslәrlә çıxış etmişik vә yeri
gәlmişkәn, onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgә Bәyanatda da
әks olunub. Bu, xüsusәn dә, kommunikasiyaların vә yeni
daşımalar dәhlizlәrinin açılması ilә bağlıdır. Sizә deyә bilәrәm
ki, bu layihәnin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı iş artıq başlayıb.
Azәrbaycan bu mәqsәdlә artıq texniki vә maliyyә imkanlarını
ayırıb. Zәngәzur dәhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkәlәri
üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu sәbәbdәn, bildirmәk
istәyirәm ki, Azәrbaycan әmәkdaşlığa vә ümumi gәlәcәyimizin
planlaşdırılmasına açıqdır, çünki biz istәsәk dә, istәmәsәk dә
qonşuyuq vә yanaşı yaşamalıyıq vә bir daha bu birgә yaşamanı
öyrәnmәliyik. Bu, asan deyil. Burada emosiyalar var. Xüsusәn
dә, Azәrbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara sәfәrlәr etdiyi
zaman vә tam yerlә-yeksan olunan yerlәri görәndә, siz yәqin ki,
tәsәvvür edә bilәrsiniz, hansı hisslәri keçirirlәr. Lakin
siyasәtçilәrin rolu öz gündәliklәrini müdafiә etmәkdәn vә yalnız
qarşılıqlı fәaliyyәt sayәsindә regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün vә tәhlükәsizliyin olacağını izah etmәkdәn ibarәtdir.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev tәdbir iştirakçılarının
suallarını cavablandırdı.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycan öz
öhdәliklәrinә sadiq
olduğunu bir daha
nümayiş etdirir
Son 17 ildә yaranan potensial Azәrbaycana
Cәnubi Qafqazın vә әtraf regionların iqtisadiyyatlarını dәyişdirmәyә qadir böyük layihәlәrin
tәşәbbüskarı olmaq imkanı verib. Ölkә regional
iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq dünyada enerji
tәhlükәsizliyi ilә bağlı etibarlı tәrәfdaşlardan
birinә çevrilib. Bütün bunlar, әlbәttә ki, Azәrbaycanın regionda iqtisadi rolunu daha da
yüksәldib.
Prezident İlham Əliyevin “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”in tәsdiq edilmәsi
haqqında sәrәncamında qeyd edildiyi kimi, hәyata keçirilәn
yeni strategiya sayәsindә ölkә iqtisadiyyatının hәcmi 17 ildә
3 dәfәdәn çox böyüyüb, güclü sosial-iqtisadi infrastruktur
yaradılıb. Mütәrәqqi islahatlar hesabına ölkәnin sosial-iqtisadi potensialı artıb, iqtisadiyyatın xarici tәsirlәrә dözümlülüyü yaxşılaşıb.
Mәhz dövlәt başçısının yeni inkişaf strategiyası әsasında
әldә edilәn iqtisadi üstünlük, uzun illәr formalaşdırılmış ictimai-siyasi vә sosial-iqtisadi bünövrә ölkәnin qüdrәtinin
hәrtәrәfli yüksәlişini şәrtlәndirib.
İkinci Qarabağ müharibәsindә qazanılan qәlәbәdәn sonra
Azәrbaycanda mahiyyәt etibarilә yeni dövr başlayıb. Dünya
iqtisadiyyatına hәlә dә ciddi tәsir etmәkdә olan qlobal pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәri ölkәmizә tәsirsiz ötüşmәsә
dә, dövlәtin iqtisadi qüdrәti imkan verir ki, hәm işğaldan
azad edilmiş torpaqlarımızda abadlıq-quruculuq proseslәri,
hәm pandemiyaya qarşı mübarizә tәdbirlәri, hәm dә
qarşıdakı dövr üçün yeni mütәrәqqi islahatları reallığa
çevirmәk mümkün olsun.
Bütün dövrlәrdә baş verә bilәcәk neqativlәrә qarşı
әvvәlcәdәn tәdbirlәr görәn, mühüm qәrarlar qәbul edәn
Prezident İlham Əliyev yeni dövrdә dә Azәrbaycanın daha
qüdrәtli dövlәtә çevrilmәsi, növbәti onillikdә sosial-iqtisadi
inkişafının yüksәlişinin tәmini üçün Milli Prioritetlәr
müәyyәnlәşdirib. Sosial-iqtisadi inkişafa dair hazırlanan
prioritetlәr özündә beş istiqamәti cәmlәşdirir - dayanıqlı
artan rәqabәtqabiliyyәtli iqtisadiyyat, dinamik, inklüziv vә
sosial әdalәtә әsaslanan cәmiyyәt, rәqabәtli insan kapitalı vә
müasir innovasiyalar mәkanı, işğaldan azad olunmuş
әrazilәrә böyük qayıdış, tәmiz әtraf mühit vә “yaşıl artım”
ölkәsi.
Qarşıdakı 10 illik müddәti әhatә edәn bu vacib iqtisadi
sәnәd eyni zamanda postmüharibә dövrünün reallıqlarını
özündә әks etdirir. Hәmçinin növbәti onillikdә iqtisadi
artımın davamlı olmasını, milli iqtisadiyyatın daha da
şaxәlәndirilmәsini tәmin etmәk baxımından tamamilә yeni
imkanlar açır. Yәni, Milli Prioritetlәr ölkәmizin bütün
sahәlәrdә sürәtli inkişafına tәkan verәn vәzifәlәrin müәyyәn
olunması baxımından xüsusi әhәmiyyәtә malikdir.
İqtisadçılar hesab edirlәr ki, Milli Prioritetlәr mühüm
dövlәt konsepsiyasıdır, burada nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
hәddindәn artıq geniş vә çoxşaxәlidir vә bir çox dövlәt
orqanları qarşısında mühüm vәzifәlәr durur. Ona görә dә
Milli Prioritetlәrә әsasәn, müxtәlif proqram vә layihәlәr
hazırlanacaq.
Vәtәn müharibәsindә әldә olunmuş tarixi qәlәbә hәm dә
ölkәmiz üçün yeni iqtisadi imkanlar açıb. Ona görә dә bu
mәrhәlәdә Azәrbaycanın yeni inkişaf yolunun xәritәsi dә
müәyyәnlәşmәli idi.
Prezident İlham Əliyev beş prioritetin iki bәndini
(işğaldan azad olunmuş әrazilәrә böyük qayıdış vә tәmiz
әtraf mühit, “yaşıl artım” ölkәsi) mәhz bu istiqamәtә uyğun
müәyyәnlәşdirib. Çünki işğaldan azad olunmuş әrazilәr
böyük iqtisadi potensiala malikdir vә tәbii ki, Azәrbaycan bu
potensialdan maksimum yararlana bilәr. Bu iki istiqamәtin
uğurlu icrası da onu demәyә әsas verir ki, tezliklә Qarabağın
iqtisadi imkanlarından әldә edilәcәk dividendlәr ölkәnin
qüdrәtinin daha da yüksәlişi üçün real zәmin yaradacaq.
Çünki Qarabağda dağ-mәdәn sәnayesi, metallurgiya, yeyinti
sәnayesi, trikotaj, turizm, aqrar vә “yaşıl enerji” kimi
sahәlәrin böyük inkişaf potensialı var. Yeni beynәlxalq vә
regional nәqliyyat-logistika dәhlizinin bәrpa olunması isә
ölkәmizin qlobal bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqla
yanaşı, işğaldan azad edilmiş әrazilәrin inkişafına da
әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Dövlәt büdcәsi hesabına Qarabağda 2,2 milyard manatlıq
sәrmayә qoyuluşu da tәsdiq edir ki, işğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә yaradılacaq iqtisadi infrastrukturlar dayanıqlı
inkişafa böyük imkan yaradacaq. Eyni zamanda, xarici
dövlәtlәrin iri şirkәtlәri bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda investisiya yatırımına böyük maraq göstәrirlәr.
Artıq Türkiyә, İtaliya, Böyük Britaniya, Pakistan, İsrail kimi
dövlәtlәrdәn Qarabağın bәrpasına sәrmayә axını başlayıb.
davamı 2-ci sәh.
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Azәrbaycan öz öhdәliklәrinә sadiq
olduğunu bir daha nümayiş etdirir
әvvәli 1-ci sәh.
Mayın 3-dә dövlәt başçısı İlham Əliyev bu istiqamәtdә
görülәcәk işlәrlә bağlı Prezidentin Ehtiyat Fondundan
1.391.040 ABŞ dollarının manat ekvivalenti mәblәğindә,
yәni 2 milyon manatdan çox vәsait ayırdı. Dövlәt başçısının imzaladığı sәrәncama әsasәn işğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilә әlaqәdar müvafiq konsepsiyanın vә baş planın hazırlanması
üçün ixtisaslaşmış beynәlxalq mәslәhәtçi şirkәt cәlb edilәcәk.
Göründüyü kimi, Qarabağda tikinti-quruculuq proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi üçün mühüm addımlar atılır,
vacib qәrarlar qәbul edilir. Ona görә dә әminliklә deyә bilәrik ki, dövlәt başçısının müәyyәn etdiyi Milli Prioritetlәr
qarşıdakı 10 il әrzindә ölkәmizdә müşahidә olunan sosialiqtisadi inkişafı tamamilә vә keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәyә
yüksәldәcәk vә Azәrbaycan inkişaf etmiş ölkәlәr sırasında layiqli yerini möhkәmlәndirәcәk.
Bәli, Qarabağda tikinti bumu başlayıb. 44 günә “dәmir
yumruq” әmәliyyatı ilә bu torpaqları düşmәndәn tәmizlәyәn Prezident İlham Əliyev indi dәmir iradә ilә qurubyaratmaqla mәşğuldur. Tez-tez Qarabağa sәfәr edib görülәn işlәrlә şәxsәn maraqlanması, böyük infrastruktur layihәlәrinin tәmәlini qoyması, iştirak etdiyi toplantılarda, keçirdiyi görüşlәrdә dost vә tәrәfdaş ölkәlәrin şirkәtlәrini
Qarabağa investisiya yatırmağa dәvәt etmәsi bir daha Prezidentin gündәliyinin prioritetinin işğaldan azad edilmiş
әrazilәri cәnnәtә çevirmәkdәn ibarәt olduğunu göstәrir.
Cәbrayıl vә Zәngilana növbәti sәfәri zamanı Prezident
İlham Əliyev hәr bir azәrbaycanlını qürurlandıracaq addımlar atdı. Zәngilanda Beynәlxalq Hava Limanının vә
Zәngilan-Horadiz avtomobil yolunun, hәmçinin “ağıllı”
kәnd pilot layihәsinin tәmәlini qoydu. “Böyük Qayıdış”a
start verәn dövlәt başçısı dosta da, düşmәnә dә mesaj verdi: Qarabağı dәmir yumruqla aldığı kimi, quruculuğuna,
dirçәlişinә dә memarlıq edir vә bunun üçün lazımi gücü,
qüvvәsi dә var!
Zәngilanda yeni hava limanının tikintisi ilә işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda ikinci hava limanının inşasına
start verildi. Bundan öncә Prezident İlham Əliyev Füzuli
Beynәlxalq Hava Limanının tәmәlini qoymuşdur vә bu
gün tikintisi uğurla gedir. Prezident bu il Füzuli hava
limanının uçuş-enmә zolağının istismara verilәcәyinin
müjdәsini dә verdi. Bu isә o demәkdir ki, 2021-ci ildә Füzuli aeroportu ilk tәyyarәlәri qәbul edә bilәcәk.
Coğrafi yerlәşmәsi vә әlverişli nәqliyyat-logistika imkanları Zәngilan rayonunun da bu istiqamәtdә güclü potensialının olduğunu göstәrir. Ona görә dә Prezident
İlham Əliyev bu rayonda da hava limanının inşası barәdә
qәrar verib. Bu sәfәr çәrçivәsindә isә limanın tәmәlini dә
qoyaraq növbәti aereportun Laçında inşa olunacağını söylәdi vә bu hava limanlarının әhәmiyyәtini dәyәrlәndirdi:
“Füzuli, Zәngilan vә ondan sonra Laçın rayonunda inşa
edilәcәk üçüncü beynәlxalq hava limanı bütün Qarabağ
vә Şәrqi Zәngәzur zonasını Zәngilan daxil olmaq şәrtilә
әhatә edәcәk. Buradan dәmir yolu, avtomobil yolu keçәcәk, Naxçıvana yol açılacaq. Əlbәttә ki, Zәngilanın gәlәcәk uğurlu sosial-iqtisadi inkişafı üçün bu hava limanının
böyük rolu olacaqdır”.
Horadiz-Zәngilan avtomagistral yolu isә geniş imkanlar açacaq. Yәni Zәngilanı Azәrbaycanın digәr rayonları
vә Naxçıvanla birlәşdirmәk üçün bu layihәlәrin çox böyük әhәmiyyәti var. Ümumiyyәtlә, Avrasiya geoiqtisadi
arealında Şәrq-Qәrb, Şimal-Cәnub, Şimal-Qәrb nәqliyyat
dәhlizlәri kimi regional bağlantı layihәlәrinin icrasına
mühüm töhfә verәn Azәrbaycan beynәlxalq nәqliyyat-logistika mәkanlarından biri hesab olunur.
Şәrqdәn Qәrbә vә Şimaldan Cәnuba uzanan çox mühüm beynәlxalq nәqliyyat-kommunikasiya dәhlizlәrinin
kәsişmәsindә yerlәşmәsi vә әlverişli geosiyasi, coğrafi
mövqe Azәrbaycana malik olduğu zәngin karbohidrogen
ehtiyatları qәdәr yeni dividendlәr qazanmaq şansı yaradıb. Hazırda Azәrbaycanın dünya dövlәtlәri, güc mәrkәzlәri ilә münasibәtlәrinin tәmәlindә mәhz üstün geosiyasi, geoiqtisadi vә
coğrafi reallıqlar dayanır ki, bu da müvafiq olaraq ölkәnin strateji maraqlarının yüksәk sәviyyәdә tәmin olunmasında aparıcı
rol oynayır.
Prezident İlham Əliyevin tәşәbbüsü ilә gerçәklәşәn, Azәrbaycanın iştirakçısı olduğu digәr qlobal miqyaslı layihәlәr, hәqiqәtәn dә ölkәmizin dünya miqyasında siyasi, iqtisadi çәkisini
daha da artırıb. Azәrbaycan mәhz bu reallıqlara görә әn etibarlı
tәrәfdaş kimi qәbul edilir.
İkinci Qarabağ müharibәsindәki qәlәbәdәn sonra Azәrbaycanın nәqliyyat-kommunikasiya, logistika imkanlarını genişlәndirmәsi üçün çox әlverişli imkan yaranıb. Vәtәn müharibәsinin sonunda Azәrbaycan, Rusiya vә Ermәnistan rәhbәrlәrinin
imzaladıqları birgә Bәyanatda Zәngәzur dәhlizinin açılması da

müddәa kimi qeyd edilib. Yәni Ermәnistan “Zәngәzur nәqliyyat dәhlizi”nin gerçәklәşmәsini tәmin etmәlidir. Bu dәhlizin
açılması isә uzun illәr blokadada olmuş Naxçıvan Muxtar
Respublikasını bu şәraitdәn çıxarmaqla yanaşı, xalqımızın 101
ildәn sonra tarixi әrazisi olan qәdim Zәngәzura yendәn qayıdışını tәmin edәcәk.
Razılaşdırmaya әsasәn, Ermәnistan Azәrbaycanın qәrb
bölgәlәri ilә muxtar respublika arasında nәqliyyat әlaqәsinin
qurulmasına zәmanәt verir. Bәyanatın şәrtinә әsasәn, Zәngәzur
dәhlizi Laçın dәhlizindәn fәrqli olaraq әrazi dәhlizi deyil, nәqliyyat dәhlizi funksiyası rolunu oynayacaq.
Zәngәzur dәhlizinin yaradılması layihәsinin birbaşa müәllifi
olan Azәrbaycan Prezidenti müharibәdәn sonra iştirak etdiyi
bütün beynәlxalq tәdbirlәrdә, görüşlәrdә dost vә strateji tәrәfdaş olan ölkәlәri, xüsusәn dә Türk Şurasının, İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının üzvlәrini bu dәhlizin yaradılması prosesinә

töhfә vermәyә dәvәt edib.
Zәngәzurdan keçәn nәqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihәlәrinin bütün türk dünyasını birlәşdirәcәyini, digәr
ölkәlәr, o cümlәdәn Ermәnistan üçün әlavә imkanlar yaradacağını xüsusi vurğulayan Prezident İlham Əliyev aprelin 26-da
Asiya vә Sakit okean hövzәsindәn olan tәrәfdaş ölkәlәri dә bu
nәqliyyat dәhlizinin potensialını nәzәrdәn keçirmәyә çağırdı.
Prezident işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda hәyata keçirilәn layihәlәr barәdә tәrәfdaş ölkәlәri mәlumatlandıraraq dedi
ki, әksәr istiqamәtlәrdәki yenidәnqurma prosesi çәrçivәsindә
“ağıllı” şәhәr, “ağıllı” kәnd vә “yaşıl enerji” konsepsiyalarından istifadә olunacaq. Ona görә dә dövlәt başçısı dost ölkәlәrdәn olan şirkәtlәri dә tәkliflәr irәli sürәrәk bu layihәlәrin reallaşması prosesinә, yәni irimiqyaslı yenidәnqurma işlәrinә dәvәt etdi.
BMT-nin qәrargahı Tailandda yerlәşәn Asiya vә Sakit okean

üçün İqtisadi vә Sosial Komissiyasının “Asiya vә Sakit
okean hövzәsindә regional әmәkdaşlıq vasitәsilә böhranlardan sonra daha güclü inkişafın tәmin olunması” mövzusuna hәsr edilәn 77-ci sessiyasında çıxış edәn Prezident
hazırda Azәrbaycan әrazisindәn Asiyanı Avropa ilә birlәşdirәn Şәrq-Qәrb dәhlizinin tәrkib hissәsi olacaq “Zәngәzur nәqliyyat dәhlizi” üzәrindә iş görüldüyünü söylәdi.
Dövlәt başçısı İlham Əliyev bәyan etdi ki, bu dәhliz Azәrbaycana Avrasiyanın nәqliyyat vә logistika mәrkәzi kimi
mövqeyini güclәndirmәyә imkan verәcәk: “Mәn Asiya vә
Sakit okean hövzәsindәn olan tәrәfdaş ölkәlәri bu regional layihәnin potensialını nәzәrdәn keçirmәyә dәvәt edirәm”.
Müharibәdәn sonra Prezidentin dost ölkәlәrә müraciәti
öz müsbәt nәticәsini göstәrir. Bu gün bir çox ölkәnin böyük şirkәtlәri Qarabağda icra olunan layihәlәrә töhfә verir. Zәngilanda “ağıllı” kәnd pilot layihәsinin tәmәlinin
qoyulması mәrasimindә bir çox layihәnin gerçәklәşmә
prosesindә iştirakçı dost ölkәlәr görünür.
Bu dost ölkәlәrlә Azәrbaycan arasında olan әmәkdaşlığı yüksәk dәyәrlәndirәn Prezident İlham Əliyev
әmin olduğunu bildirdi ki, bütün layihәlәr uğurla icra edilәcәk: “Türkiyәdәn, Çindәn, İsraildәn, İtaliyadan olan şirkәtlәr var, hamısı dost ölkәlәrdir. Bu, hәqiqәtәn dә, yaxşı
beynәlxalq әmәkdaşlıqdır vә mәn әminәm ki, bu, sadәcә
olaraq, ilk addımdır. Bu layihәnin uğurlu icrası, sözsüz,
bizә imkan verәcәk ki, bu tәcrübәdәn Qarabağın digәr
yerlәrindә istifadә edәk. Çünki biz yüzlәrlә kәnd, qәsәbә
vә şәhәrlәri bәrpa etmәliyik”.
Bütün bunlar isә göstәrir ki, Prezident İlham Əliyev tәk
ölkәmiz üçün deyil, hәm dә region üçün gәlәcәk qurmaqla bağlı tәkliflәr irәli sürür, yeni inkişaf strategiyası
müәyyәnlәşdirir. Artıq bu prosesә start verilib vә Azәrbaycan yenidәnqurma işlәrinә, bütün region ölkәlәri üçün
vә nәticәdә regionda sabitlik, proqnozlaşdırılma üçün faydalı olacaq layihәlәri hәyata keçirmәyә başlayıb. Bununla
da Vәtәn müharibәsindәn sonra da çox konstruktiv yanaşma nümayiş etdirәn Azәrbaycan öz öhdәliklәrinә sadiq
olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Bu gün mühüm hәdәflәrdәn biri işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızda bәrpa, quruculuq işlәrinin sistemli şәkildә reallaşması vә yüksәliş dövrünün başlanmasıdır. Tarixi
zәfәr nәticәsindә işğaldan azad edilmiş әrazilәrin malik
olduğu potensialın ölkәmizin ümumi iqtisadiyyatına
yönәldilmәsi dayanıqlı inkişafa böyük tәkan verәcәk. Bu
çәrçivәdә bölgәdә tәhlükәsizliyin, sabitliyin, rifahın vә
qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığın formalaşması, elәcә dә
iqtisadi vә ticarәt әlaqәlәrinin inkişaf etmәsi region iqtisadiyyatının ümumi mәnzәrәsinin müәyyәnlәşdirilmәsindә
Azәrbaycanın rolunu daha da güclәndirәcәk.
Son 17 ildә Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi
sistem xarakterli iqtisadi islahatlar vә qlobal çağırışlara
uyğun olaraq hazırlanmış strateji yol xәritәlәrinin icrası
Azәrbaycanı dünyanın әlverişli investisiya mәkanlarından birinә çevirib. Avrasiyanın әsas logistika mәrkәzlәrindәn biri kimi qәbul edilәn ölkәmiz şimaldan cәnuba vә
şәrqdәn Qәrbә yüklәrin daşınmasında mühüm nәqliyyat
qovşağı kimi tanınır. “Zәngәzur nәqliyyat dәhlizi”nin
reallığa çevrilmәsi isә әlbәttә ki, ilk növbәdә regionda
sabitliyi möhkәmlәndirәcәk vә Azәrbaycanın logistik imkanlarını daha da şaxәlәndirәcәk. Bu, hәm region ölkәlәri,
hәm dә dәhlizdәn istifadә edәcәk ölkәlәr üçün real imkanlar yaradacaq.
Cәbrayıl vә Zәngilana sәfәri çәrçivәsindә Mincivan
qәsәbәsindә olan Prezident bu dәhliz barәdә maraqlı
fikirlәr sәslәndirdi. Mincivanın әvvәlki şöhrәtinin özünә
qaytarılacağını vurğulayan dövlәt başçısı İlham Əliyev
hәm dәmir, hәm dә avtomobil yollarının bәrpa edilәcәyini
söylәdi: “Dәmir yolu yenidәn qurulacaq, vağzal da hәmçinin. Dәmir yolunun yenidәn qurulması prosesinә start
verildi. Horadizdәn Ağbәndә qәdәr dәmir yolu çәkilәcәk.
Ondan sonra Zәngәzur dәhlizi ilә dәmir yolu Naxçıvana qәdәr
uzadılacaq. Zәngilan coğrafi nöqteyi-nәzәrdәn Şәrqi Zәngәzur
bölgәsinә aiddir vә Şәrqi Zәngәzurda yerlәşir. Qәrbi Zәngәzur
da bizim tarixi torpaqlarımızdır vә o torpaqlardan Zәngәzur
dәhlizi keçәcәkdir. Belәliklә, Azәrbaycanın әsas hissәsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә dәmir yolu vasitәsilә birlәşәcәk”.
Prezident İlham Əliyevin bir müddәt öncә tәmәlini qoyduğu
Horadiz-Ağbәnd dәmir yolu Azәrbaycanın әsas hissәsini
Naxçıvanla Zәngәzur dәhlizi vasitәsilә birlәşdirәcәk. Tәbii ki,
böyük coğrafiyanı әhatә edәn beynәlxalq layihәlәrdә Azәrbaycanın imzasının olması dövlәt başçısı İlham Əliyevin Qalib
Sәrkәrdә kimi güc vә qәtiyyәtinin, Prezident kimi isә uğurlu
xarici siyasi diplomatiyasının bariz tәcәssümüdür. Tezliklә bu
dәhlizin fәaliyyәtә başlaması ilә Azәrbaycanın hәm nәqliyyatlogistika imkanları genişlәnәcәk, hәm dә siyasi vә iqtisadi qüdrәti daha da artacaq.

Baş Prokurorluq vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Mәtbuat xidmәtlәrinin birgә mәlumatı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindәn gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı süründürmәçiliyә yol verilmәklә qeyri-qanuni tәlәblәrin
irәli sürülmәsi barәdә 30 mart 2021-ci il tarixdә
daxil olmuş mәlumat әsasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizә Baş İdarәsindә
(KQMBİ) ilkin araşdırma aparılmaqla birgә
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirilmişdir.

Aparılmış әmәliyyat-istintaq tәdbirlәri zamanı Bakı Baş
Gömrük İdarәsinin Xüsusi Gömrük prosedurları şöbәsinin rәisi
Aydın Eylazov, hәmin struktur qurumun Gömrük prosedurları
vә ödәnişlәri şöbәsinin baş inspektorları Elmar Mirzәyev vә
Emin Xәlilov, “İpәk Yolu” gömrük postunda inspektor işlәyәn
Mirağa Ağayev, habelә “Global Broker” MMC-nin direktoru
olmaqla “D2D Logistics” MMC-dә gömrük işlәri üzrә mütәxәssis işlәyәn Ceyhun Şabanovun idxal olunmuş malların
gömrük orqanından çıxarılmasının tezlәşdirilmәsi, elәcә dә

müәyyәn malların sәrbәst dövriyyәyә buraxılışı üçün ödәnilmәli olan gömrük rüsumları vә vergilәrin 3 faizi miqdarında
müәyyәn edilmiş mәblәğdәn idxal vә әlavә dәyәr vergisi üzrә
ödәnilmәli olan pul vәsaitinin büdcәyә ödәnilmәyәrәk malın
gömrük nәzarәtindәn buraxılmasına şәrait yaradılması müqabilindә müxtәlif mәblәğlәrdә pul vәsaitini rüşvәt qismindә
istәmәklә almaları vә vәzifә sәlahiyyәtlәrindәn sui-istifadә etmәlәrinә әsaslı şübhәlәr müәyyәn olunmuşdur.
Qeyd olunanlarla bağlı 17 may 2021-ci il tarixindә KQMBİ-

dә Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 311.3.2-ci
(tәkrar rüşvәt alma) maddәsi ilә cinayәt işi başlanmışdır.
Toplanmış sübutlar әsasında Elmar Mirzәyev, Emin Xәlilov,
Mirağa Ağayev, Ceyhun Şabanov vә Aydın Eylazov şübhәli
şәxs qismindә tutulmuşlar.
Hazırda cinayәt işi üzrә istintaq-әmәliyyat tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi davam etdirilir.
İstintaqın gedişatı ilә әlaqәdar ictimaiyyәtә әlavә mәlumatın
verilmәsi tәmin edilәcәkdir.
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ÜGT-nin Avropa regionunda "köklü Azәrbaycan vә Rusiya gömrük
dәyişmә yaradan texnologiyalar" orqanları arasında qarşılıqlı
әmәkdaşlıq uğurla inkişaf edir
mövzusunda seminarı
tellekt, robotlar, әşyaların interneti, nano vә biotexnologiyaların hәyatın
bütün sferalarına sirayәt
etdiyini diqqәtә çatdırıb.
Bildirilib ki, ötәn

Mayın 17-19 tarixlәrindә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Avropa regionunda "köklü dәyişmә yaradan texnologiyalar" sahәsindә tәcrübә
mübadilәsi mövzusunda seminarı keçirilib.
Onlayn seminarın açılış
mәrasimindә ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya, ÜGT-nin
Avropa Regionu üzrә sәdr
müavini qismindә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev iştirak ediblәr.
ÜGT-nin Baş katibi Kunio
Mikuriya dünyada baş verәn
texnoloji yeniliklәrin gömrük
sistemindә dә geniş tәtbiq edildiyini bildirib, "köklü dәyişmә
yaradan texnologiyalar"ın göm-

rük işinin daha sürәtli vә daha
asan şәkildә reallaşdırılmasında әhәmiyyәtindәn bәhs edib.
Baş katib vurğulayıb ki, süni
intellekt vә blokçeyn texnologiyalarının imkanlarından beynәlxalq ticarәtdә geniş istifadә
olunmalıdır vә bu, gömrük işinin sәmәrәliliyinin artırılmasına tәsir göstәrәcәk.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev texnoloji inkişafın, rәqәmsallaşmanın sosial vә iqtisadi sahәdә
yeni dövr yaratdığını, süni in-

әsrin sonlarında meydana çıxan
"köklü dәyişmә yaradan texnologiyalar" konsepsiyası texnologiyanın iqtisadiyyatda konstruktiv tәsirlәri ilә yanaşı, "dağıdıcı" tәsirlәrini dә aktuallaşdırıb.
Bu proses ölkәlәr sәviyyәsindә
bütün tarazlıqların dәyişmәsinә,
rәqabәt şәrtlәrinin yenidәn
formalaşmasına sәbәb olub.
Komitә sәdri vurğulayıb
ki, Azәrbaycanda әsası ümummilli lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn qoyulan vә Prezident
İlham Əliyevin uğurla davam
etdirdiyi iqtisadi siyasәtin әsas
hәdәflәrindәn biri dә dövlәt
idarәçiliyindә sәmәrәliliyin,
şәffaflığın vә operativliyin artırılması mәqsәdilә müasir texnologiyaların tәtbiqinә vә isti-

fadәsinә xüsusi önәm verilmәsidir. Gömrük orqanlarının da
bu istiqamәtdә xüsusi konsepsiya reallaşdırdığını diqqәtә
çatdıran Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, Dövlәt Gömrük Ko-

mitәsi ticarәtin rәqәmsallaşdırılması üzrә sәylәrini daha da
artıraraq müasir texnologiyaların tәtbiqi hesabına modern
sәrhәd idarәçiliyi sahәsindә bir
çox uğurlar әldә edib.
Sәfәr Mehdiyev son illәr
Azәrbaycan gömrük xidmәtinin beynәlxalq ticarәt әmәliyyatlarında gömrük rәsmilәşdirilmәsinin risk qiymәtlәndirilmәsi әsasında daha çevik vә
şәffaf hәyata keçirilmәsi, idxalixrac prosedurları üzrә gömrük
nәzarәti formalarının daha da
optimallaşdırılması, tranzit daşımaları zamanı sәnәdlәşmәnin sadәlәşdirilmәsi, elektron
ticarәtә әlverişli şәraitin yaradılması vә xidmәt sәviyyәsinin
yüksәldilmәsinә yönәlmiş bir

sıra önәmli layihәlәri barәdә dә
mәlumat verib.
Qeyd olunub ki, "Yaşıl
dәhliz" vә "Smart customs"
layihәlәri, Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә
(NCTS) qoşulma, ÜGT-nin
Yük Hәdәflәmә Sisteminin
Azәrbaycan gömrük xidmәtindә tәtbiqi ilә bağlı görülәn
işlәr, beynәlxalq ticarәt vә
tranzitin inkişafını dәstәklәyәn
bir sıra layihәlәr bu sahәdә
uğurlu nәticәlәrin әldә olunmasına şәrait yaradıb.
Sәfәr Mehdiyev bu seminarın gömrük sistemindә yeni
texnologiyaların tәtbiqinin potensial faydalarının öyrәnilmәsi, bu sahәdә son nailiyyәtlәr
vә texnoloji yeniliklәr barәdә
sәmәrәli fikir mübadilәsi aparılması, qabaqcıl tәcrübәlәrin
paylaşılması vә әlaqәlәrin daha da möhkәmlәndirilmәsi baxımından faydalı olacağına
әminliyini ifadә edib.
Tәdbir zamanı müasir texnologiyaların, rәqәmsallaşmanın, süni intellektin gömrük
sistemindә tәtbiqinә dair tәqdimatlar keçirilib, "köklü dәyişmә yaradan texnologiyalar",
blokçeyn texnologiyalarına
inamın güclәndirilmәsi, gömrük vә sәrhәd idarәçiliyi tәlәblәrinin digәr sektorlarda mövcud qәrarlarla qarşılaşdırılması
vә digәr mövzularda fikir mübadilәsi aparılıb.

Azәrbaycan vә Gürcüstan gömrük xidmәtlәrinin
nümayәndә heyәtlәri arasında görüş keçirilib
Mayın 19-da Azәrbaycan Respublikasının Gürcüstanla sәrhәddә yerlәşәn "Qırmızı Körpü" gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәsindә Azәrbaycan
vә Gürcüstan gömrük xidmәtlәrinin
nümayәndә heyәtlәri arasında görüş
keçirilib.
Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük
xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov, Gömrük Sәhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili
Baş İdarәsinin rәisi Şahin Əlәsgәrov, Qәrb Ərazi
Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Rauf Rzayev vә
Komitәnin digәr aidiyyәti strukturlarının nümayәndәlәri, Gürcüstan Gәlirlәr xidmәtinin rәis müavini Vladimir Xundadze, Gömrük departamentinin
rәhbәri Zurab Siçinava vә digәr sәlahiyyәtli şәxslәr
iştirak edib.
Görüşdә Azәrbaycan-Gürcüstan sәrhәdindә inşa
olunacaq "İpәk yolu-Abreşumis Qza" gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәsi, Bakı-Tbilisi-Qars dәmiryol layihәsi vә hüquq-mühafizә sahәsindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri müzakirә olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini
Cavad Qasımov Azәrbaycanla Gürcüstan arasında
bütün sahәlәrdә sәmәrәli әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulduğunu, birgә regional vә beynәlxalq әhә-

miyyәtli layihәlәrin icra edildiyini, hәr iki ölkәnin
gömrük orqanlarının da bu sahәyә töhfә verdiyini
diqqәtә çatdırıb.
Bildirilib ki, iki ölkә sәrhәdindә inşa olunacaq
yeni gömrük postu gömrük әmәliyyatlarının sürәtlәndirilmәsinә, vaxt vә vәsait itkisinin qarşısının
alınmasına, resurslardan sәmәrәli istifadә edilmәsinә, qarşılıqlı әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinә
şәrait yaradacaq. Komitә sәdrinin müavini Azәrbaycan vә Gürcüstan üzәrindәn keçәn nәqliyyat dәhlizi
vasitәsilә yükdaşımaların hәcminin artacağını, buna
görә dә yeni gömrük-keçid mәntәqәsinin fәaliyyәtә
başlaması üçün işlәrin sürәtlәndirilmәsinin vacibliyi-

ni vurğulayıb.
Gürcüstan Gәlirlәr xidmәtinin rәis müavini
Vladimir Xundadze iki ölkә arasında bütün sahәlәrdәki strateji tәrәfdaşlıq münasibәtlәrindәn mәmnunluqla bәhs edib, elәcә dә yeni inşa olunacaq
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsinin beynәlxalq
ticarәtin inkişafına, yükdaşımaların rahat vә sürәtli
şәkildә hәyata keçirilmәsinә şәrait yaradacağını vә
layihәnin qısa zaman әrzindә reallaşdırılması üçün
tәrәflәrin sәylәrini artıracağına әminliyini ifadә
edib.
Sonra nümayәndә heyәtlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Gürcüstan Hökumәti arasında iki ölkәnin dövlәt sәrhәd-keçid
mәntәqәlәri haqqında sazişin son mәtni paraflanıb.
Görüşdә Bakı-Tbilisi-Qars dәmiryol layihәsi
çәrçivәsindә mәlumat mübadilәsinin tәşkilinә dair
mәsәlәlәr müzakirә olunub vә tәrәflәr bu istiqamәtdә
әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Eyni zamanda, hüquq-mühafizә sahәsindә
әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi, qarşılıqlı tәcrübә vә
mәlumat mübadilәsinin güclәndirilmәsi mәsәlәlәri
müzakirә edilib. Bu istiqamәtdә BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi vә ÜGT-nin birgә
hәyata keçirdiyi Konteyner Daşımalarına Nәzarәt
üzrә Qlobal Proqram vә ÜGT-nin Yük Hәdәflәmә
Sistemi üzrә tәcrübә mübadilәsinә dair fikir mübadilәsi aparılıb.

Mayın 20-dә Moskva şәhәrindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyev vә Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidmәtinin rәhbәri
Vladimir Bulavin arasında görüş keçirilib.

Görüş Azәrbaycan Respublikasının Baş
naziri Əli Əsәdovun rәhbәrliyi ilә nümayәndә heyәtinin Rusiya Federasiyasına rәsmi sәfәri çәrçivәsindә baş tutub.
Rusiya Federasiyası Federal Gömrük
Xidmәtinin rәhbәri Vladimir Bulavin Azәrbaycan vә Rusiya arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin uğurla inkişaf etdiyini, bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn gömrük sahәsindә qarşılıqlı
әmәkdaşlığın yüksәk sәviyyәdә olduğunu
vurğulayıb. Vladimir Bulavin Azәrbaycan
gömrük xidmәtinin narkotiklәrin qanunsuz
dövriyyәsinә qarşı mübarizә işini, xüsusilә
son aylar bu sahәdә әldә edilәn uğurları, elәcә dә Kinoloji Mәrkәzin fәaliyyәtini yüksәk
dәyәrlәndirib.
Federal Gömrük Xidmәtinin rәhbәri Rusiya - Azәrbaycan sәrhәdindә, Yaraq-Qazmalar buraxılış mәntәqәsindә sıxlıqların
aradan qaldırılması üçün artıq yenidәnqurma
vә yol infrastrukturunun tәkmillәşdirilmәsi
işlәrinin aparıldığını diqqәtә çatdırıb.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan ilә Rusiya arasında qarşılıqlı әmәkdaşlıq münasibәtlәrindәn mәmnunluqla bәhs
edib vә iki ölkәnin işgüzar, peşәkar әlaqәlәrә
malik olan gömrük orqanlarının bu münasibәtlәrin inkişafına töhfә verdiyini vurğulayıb.
Son illәr Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәnin gömrük

sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә
mәlumat verәn Sәfәr Mehdiyev tәtbiq edilәn
yeniliklәr hesabına mühüm nailiyyәtlәrin әldә olunduğunu bildirib. Komitә sәdri Azәrbaycanın xarici ticarәt dövriyyәsindә Rusiya
Federasiyasının xüsusi çәkiyә malik olduğunu vurğulayıb, iki ölkәnin iqtisadi vә ticarәt
münasibәtlәrinin daha da inkişaf etdirilmәsi
üçün mövcud olan әlavә imkanlardan sәmәrәli istifadә olunacağına әminliyini ifadә
edib.
Görüşdә gömrük nәzarәti nәticәlәrinin
elektron formada qarşılıqlı tanınmasına dair
Protokolun tәtbiqi, Yaraq-Qazmalar vә Samur buraxılış mәntәqәlәrindә mövsümi xarakterli növbәlәrin aradan qaldırılması, yenidәnqurma işlәrindәn sonra Tahirkәnd-Qazmalar vә Xanoba buraxılış mәntәqәlәrinin
fәaliyyәtinin sinxronlaşdırılması, yük axınının Yaraq-Qazmalar-Samur avtomobil buraxılış mәntәqәsindәn Dәrbәnd-Yalama dәmiryolu mәntәqәsinә paylanması mәsәlәlәrinә
baxılıb.
Tәrәflәr informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları sahәsindә birgә әmәkdaşlıq,
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı çәrçivәsindә
qarşılıqlı fәaliyyәtin effektivliyinin artırılması barәdә dә müzakirәlәr aparıblar.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

“Bergen sazişi”nә dair işçi
qrupun növbәti iclası olub
Mayın 17-dә "Bergen sazişi"nә yenidәn baxılması üzrә işçi
qrupun ikinci iclası keçirilib.
Onlayn formatda keçirilәn iclasa
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Avropa Regionuna rәhbәrlik edәn
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi adından Komitә
sәdrinin müavini, gömrük xidmәti
general-mayoru İqbal Babayev rәhbәrlik edib.
Tәdbirә Avropa İttifaqı, Rusiya, İslandiya, Gürcüstan, Hollandiya,
İspaniya, İsveç, Türkiyә, İtaliya, Qazaxıstan
vә Çexiyanın nümayәndәlәri qatılıb.
DGK sәdrinin müavini İqbal Babayev
işçi qrupun әvvәlki iclasında müzakirә olunan mәsәlәlәr, müzakirәlәrdәn sonra üzv
dövlәtlәrin mövqeyi barәdә iştirakçıları
mәlumatlandırıb.

Sonra iclasda әsas ianәçilәr qrupunu tәrk
etmәli olan üzvün digәr coğrafi altqruplarda
tәmsil olunmasına dair mәsәlәyә baxılıb.
Xatırladaq ki, qeyd edilәn saziş 2009-cu
ildә Bergen şәhәrindә imzalanıb. Bu sәnәddә
ÜGT-nin Siyasi Komissiyası, Maliyyә vә
Audit komitәlәrindә Avropa Regionunun
tәmsilçiliyinә dair prosedurlar әksini tapıb.

BMT-nin tәdbirindә Azәrbaycanın tәcrübәsi paylaşılıb
"Tәhlükәlәrin qarşısının alınması üzrә risk
idarәetmә proqramı әsasında sәrnişin mәlumat
mәrkәzlәrinin qurulması mәsәlәsindә üzv
ölkәlәrә dәstәk" mövzusunda onlayn tәdbirdә
Azәrbaycanın tәcrübәsi paylaşılıb.
BMT-nin Cinayәtkarlığın qarşısının alınması vә Cinayәt
Ədliyyәsi Komissiyasının keçirdiyi tәdbirdә BMT-nin üzvü
olan dövlәtlәrlә yanaşı, bu qurumun Terrorçuluğa qarşı
mübarizә üzrә Ofisi, Narkotiklәr vә Cinayәtkarlığa qarşı
Mübarizә İdarәsi, elәcә dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı,
İnterpol vә "Europol"un nümayәndәlәri iştirak edib.
Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin Beynәlxalq ticarәtә dәstәk şöbәsinin rәisi Rövşәn
Namazov "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API), "Sәrnişin

adlarının qeydiyyatı" (PNR) vә "Sәrnişin mәlumat mәrkәzi"

(PIU) sahәsindә Azәrbaycanda görülәn işlәrә dair mәruzә ilә
çıxış edib, ölkәmizin öncül tәcrübәsini paylaşıb.
Bildirilib ki, 2019-cu ildәn BMT ilә birgә Azәrbaycanda

"Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API) vә "Sәrnişin adlarının
qeydiyyatı" (PNR) sistemlәrinin qurulması" layihәsi hәyata
keçirilir. Sözügedәn layihәnin tәtbiqindә iştirak edәn
qurumlararası işçi qrupuna Dövlәt Gömrük Komitәsi rәhbәrlik
edir.
Layihәnin әsas mәqsәdi BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
2178, 2396 vә 2482 saylı qәtnamәlәrini rәhbәr tutaraq sәrnişin
mәlumatlarının daha sәmәrәli tәhlilinin aparılması, risk vә
tәhlükәlәri vaxtında aradan qaldırmaq imkanı verәn öncül
sistemlәrin tәtbiq edilmәsidir.
Mәruzәdә hәdәflәrә nail olmaq mәqsәdilә görülәn işlәr,
müvafiq işçi qrupların yaradılması vә onların fәaliyyәtinin
koordinasiya edilmәsi barәdә dә mәlumat verilib.
Azәrbaycan bu tәdbirә mәruzәçi qismindә dәvәt edilәn üç
ölkәdәn biri olub. Sözügedәn sahәdә geniş tәcrübәsini
paylaşdığına görә Azәrbaycan tәrәfinә minnәtdarlıq ifadә
edilib.
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Әqli mülkiyyәt hüquqlarının qorunmasına Növbәti uğurlu әmәliyyat
244 kiloqramdan
dair mәsәlәlәr müzakirә edilib artıq narkotik vasitә Mayın 20-dә Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının
Vergi, Gömrük vә Hüquq Mәsәlәlәri İşçi Qrupunun onlayn şәkildә
növbәti görüşü keçirilib.
Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi
Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin
Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd
Qaralov, Komitәnin aidiyyәti strukturlarının
әmәkdaşları, Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının icraçı direktoru Tobias
Baumann, icraçı direktorun müavini Nigar
Bayramlı, Palatanın mütәxәssislәri vә
sahibkarlar iştirak edib.
Görüşdә әqli mülkiyyәt hüquqlarının qorunması,
bu sahәdә gömrük orqanları tәrәfindәn görülәn işlәr
vә әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinә dair mәsәlәlәr
müzakirә olunub.
Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının
icraçı direktoru Tobias Baumann Dövlәt Gömrük
Komitәsi ilә әmәkdaşlıqdan mәmnunluqla bәhs edib,
ekspertlәr arasında qarşılıqlı fәaliyyәt vә mәslәhәtlәşmә, birgә tәdbirlәrin keçirilmәsi istiqamәtindә sә-

mәrәli әlaqәlәrin qurulduğunu bildirib. Tobias
Baumann әqli mülkiyyәt hüquqlarının qorunması
sahәsindә dә gömrük orqanları ilә birgә fәaliyyәtin
vacibliyindәn danışıb vә görüşün hәm gömrük orqanları, hәm da sahibkarlar üçün faydalı olacağına
әminliyini ifadә edib.
DGK Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin
Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov
Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatası ilә sәmә-

rәli vә işgüzar әlaqәlәrin qurulduğunu, qarşılıqlı faydalı münasibәtlәrin gömrük işinin
tәşkilinә, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılmasına, gömrük-biznes әmәkdaşlığının güclәndirilmәsinә töhfә verdiyini diqqәtә çatdırıb.
Sәmәd Qaralov ticarәtin asan vә sürәtli
şәkildә hәyata keçirilmәsi, gömrük әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi istiqamәtindә
görülәn işlәrin, "Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemi, informasiya texnologiyaları vә könüllü
riayәt prinsiplәrinә әsaslanan layihәlәrin xarici
ticarәt iştirakçıları üçün әhәmiyyәtindәn
danışıb. Əqli mülkiyyәt hüquqlarının qorunması üçün görülәn işlәrdәn bәhs edәn Sәmәd
Qaralov bu sahәdә qarşılıqlı işgüzar münasibәtlәrin ümumi işә fayda verәcәyini bildirib.
Sonra DGK Xarici ticarәt iştirakçıları ilә iş
şöbәsinin rәisi Mahmud Nuriyev "Tәrkibindә әqli
mülkiyyәt hüquqlarının obyektlәri olan malların
gömrük reyestrinә daxil edilmәsi" mövzusunda
tәqdimatla çıxış edib. Eyni zamanda, Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının üzvü olan BHM
hüquq şirkәtinin nümayәndәsi Türkan Hacıyeva
mövzu ilә bağlı tәqdimat keçirib.
Sonda sahibkarların sualları cavablandırılıb.

heroin aşkar edildi
Narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizә tәdbirlәri çәrçivәsindә gömrükçülәr daha bir uğurlu
әmәliyyat hәyata keçirib. Nәticәdә 244
kiloqramdan artıq narkotik vasitә - heroinin ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirilmәsinә cәhdin
qarşısı alınıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara
gömrük postunda keçirilәn әmәliyyat tәdbiri
nәticәsindә Azәrbaycan әrazisindәn tranzit
keçmәklә İran İslam Respublikasından Ukraynaya "tәzә qarpız" yükü aparan iki әdәd
"DAF" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә
gömrük yoxlaması tәtbiq edilib.
Sürücülәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük orqanına bәyan edilmәli hәr

hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә
vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirsәlәr
dә, kinoloji xidmәt iti avtomobillәrin qoşqularına reaksiya verdiyindәn yük nәqliyyat vasitәlәri Astara gömrük postunun inzibati әrazisindә yerlәşәn stasionar rentgen qurğusundan
keçirilib, şübhәli cizgilәr müşahidә edildiyindәn hәmin nәqliyyat vasitәlәri әsaslı yoxlanılıb
vә yük boşaldılıb.
Tәkrara yoxlama zamanı yük nәqliyyat vasitәlәrinin qoşqusunun ön divarının arasındakı
boşluqlarda - kustar üsulla düzәldilmiş gizli
saxlanc yerindә 303 әdәd düzbucaqlı formalı
bağlamalarda qablaşdırılma ilә birgә çәkisi
244 kq 605 qram olan heroin aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük Akademiyası vә Baş Prokurorluğun
Elm-Tәdris Mәrkәzi birgә tәlimlәr keçirir
Gömrük orqanlarının vәzifәli
şәxslәrinin peşәkarlıq sәviyyәsinin
yüksәldilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә "Gömrük işi sahәsindә aşkar
edilmiş cinayәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi xüsusiyyәtlәri vә bu növ cinayәtlәr üzrә ibtidai araşdırma aparılmasının aktual aspektlәri" mövzusunda onlayn tәlimlәr keçirilir.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin Akademiyası vә Azәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tәdris Mәrkәzinin birgә tәşkil etdiyi tәlimlәr mayın 17-dәn
başlayaraq 22-dәk davam edәcәk.
Tәdbirin açılış mәrasimindә Baş Prokurorluğun
Elm-Tәdris Mәrkәzinin rәisi Mübariz Əhmәdov
Mәrkәzlә Gömrük Akademiyası arasında yaranmış
sәmәrәli vә işgüzar münasibәtlәr, faydalı әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәr
barәdә mәlumat verib. Bildirilib ki, prokurorluğun vә
gömrük orqanlarının peşәkar vә tәcrübәli әmәkdaşlarının tәlimçi qismindә cәlb edildiyi tәlimlәr gömrük
orqanlarının tәhqiqat vә әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti
sahәsindә xidmәt aparan әmәkdaşlarının peşә hazırlığının daha da yüksәldilmәsi üçün faydalı olacaq.

Gömrük Akademiyasının rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Qulu Novruzov Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә Baş Prokurorluq arasında faydalı vә
sәmәrәli әmәkdaşlıq platformasının qurulduğunu,
bu platformanın tәdris sahәsindә dә inkişaf etdirilmәsinin zәruriliyini nәzәrә çatdırıb. Qulu Novruzov
gәlәcәkdә hәm birgә tәlim proqramlarının hazırlanması, hәm dә tәlim prosesinin sәmәrәli hәyata
keçirilmәsi ilә bağlı uğurlu әmәkdaşlıq formatı qurulacağına ümid etdiyini deyib.
Tәlimlәrә cәlb olunan әmәkdaşlara dәrslәr onlayn platforma üzәrindәn müvafiq cәdvәl üzrә keçirilir.

Tәlimlәrin proqramını Baş Prokurorluğun
Elm-Tәdris Mәrkәzi vә Gömrük Akademiyası
birgә hazırlayıb.
Proqram - "Əmәliyyat-axtarış tәdbirlәri vә metodları, onların elmi-nәzәri, hüquqi әsasları, praktiki mәsәlәlәri vә bәzi problemlәri", "Aşkar edilmiş
hüquqpozma faktları üzrә foto vә videoçәkilişdәn
istifadәyә dair qanunvericilikdәn irәli gәlәn tәlәblәr", "Əmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin tәşkili vә keçirilmәsi ilә bağlı sәnәdlәr, onlara verilәn tәlәblәr
vә nәticәlәrinin sәnәdlәşdirilmәsi", "Aşkar edilmiş
hüquqpozma faktları üzrә videoçәkilişdәn istifadә
metodikası", "Əmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinin nәticәlәrinin cinayәt mühakimә icraatında vә digәr
istiqamәtlәrdә istifadә edilmәsi" vә digәr mövzuları әhatә edәn mühazirәlәr, mühazirә-tәqdimatlar
vә praktiki mәşğәlәlәrdәn ibarәtdir.
Mühazirә vә mәşğәlәlәr DGK Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsi Tәhqiqat şöbәsinin rәisi Elnur Qurbanov, Əmәliyyatİstintaq Baş İdarәsinin İstintaq vә Tәhqiqat İdarәsi
İstintaq şöbәsinin rәisi İlkin Bağırov, Gömrük Akademiyasının "İxtisas fәnlәri" kafedrasının baş müәllimi Şahin Hüseynov vә Baş Prokurorluğun ETM,
Ədliyyә, gömrük vә vergi orqanlarının istintaq, tәhqiqat vә әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtindә qanunların
icrasına nәzarәt idarәsinin mәsul vәzifәli şәxslәri ilә
birgә aparılır.

Gömrük Akademiyasında
"Tәlimçilәrin tәlimi" başa çatıb
dәn iyunun 18-dәk onlayn formada tәlim keçirilir.
Bununla yanaşı, gömrük orqanlarının vәzifәli
şәxslәrinin peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini
tәmin etmәk mәqsәdilә, mayın 17-dәn 22-dәk Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının vә Baş
Prokurorluğun Elm-Tәdris Mәrkәzinin birgә tәşkilatçılığı ilә "Gömrük işi sahәsindә aşkar edilmiş ci-

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında X-Ray tәsvirlәrinin analizinә dair
tәhlükәsizlik sistemlәri ilә bağlı "RENFUL"
şirkәtinin mütәxәssislәri tәrәfindәn keçirilәn
"Tәlimçilәrin tәlimi" kursu başa çatıb.

Gömrük Akademiyasının rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Qulu Novruzov tәlim iştirakçılarını
tәbrik edib. "RENFUL" şirkәtinin nümayәndәlәrinә
tәşәkkür edәn Akademiya rәisi tәlimin iştirakçılar
üçün faydalı vә gәlәcәk fәaliyyәtlәrindә sәmәrәli
olacağına әminliyini ifadә edib.

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

Sonra iştirakçılara sertifikatlar tәqdim olunub.
Xatırladaq ki, X-Ray tәsvirlәrinin analizinә dair
tәhlükәsizlik sistemlәri ilә bağlı "RENFUL şirkәtinin
mütәxәssislәri tәrәfindәn "Tәlimçilәrin tәlimi" kursu
xüsusi karantin rejiminin şәrtlәri nәzәrә alınmaqla
Akademiyada әnәnәvi formada mayın 17-19 tarixlәrindә keçirilib. Mayın 20-21 tarixlәrindә isә operator
kursu tәşkil edilib. Operator kursu mayın 24-26 tarixlәrindә dә keçirilәcәk.
Eyni zamanda, sәrhәddә xidmәt aparan gömrük
әmәkdaşlarının xarici dil biliklәrinin artırılması
mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin
әmәkdaşları üçün "İşgüzar ingilis dili bacarıqlarının
artırılması" mövzusunda Akademiyada mayın 20-

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

The next successful operation
More than 244 kilograms
of heroin were found
As part of measures to combat drug
trafficking, customs officers performed another successful operation and
prevented attempts to smuggle more
than 244 kilograms of drugs - heroin
across the country's customs border.
As a result of the operation carried out at the
Astara customs post of the Southern Territorial
Main Customs Office on the basis of information received by the Main Operations and
Investigation Department of the State Customs
Committee, two DAF trucks carrying the
cargo of “fresh watermelon” from the Islamic
Republic of Iran to Ukraine through the territory of Azerbaijan were detained and customs
control was applied.
Despite that the drivers declared to the cus-

toms authority that there were no substance,
including drugs and psychotropic substances
in the vehicles they are driving, the trucks
passed through a stationary X-ray located in
the administrative territory of the Astara customs post after service dogs reacted to the
truck trailers and as suspicious features were
observed, those vehicles were thoroughly
inspected and their cargo unloaded.
During the re-inspection 303 rectangular
packages with heroin weighing 244 kg 605
grams were found in cavities - in a secret storage made by hand in the area between the front
wall of the truck trailer.
An investigation is underway.
Press and Public Relations Department of
State Customs Committee

Narkotik vasitә vә psixotrop
maddә aşkarlanıb
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә
daxil olan mәlumat әsasında, Bilәsuvar gömrük postunda Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә
İran İslam Respublikasından Gürcüstana gedәn "Iveco" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük nәzarәtinә
cәlb edilib.

nayәtlәrin rәsmilәşdirilmәsi xüsusiyyәtlәri vә bu növ
cinayәtlәr üzrә ibtidai araşdırma aparılmasının aktual
aspektlәri" mövzusunda onlayn tәlim, mayın 17-dәn
iyunun 30-dәk isә Dövlәt Gömrük Komitәsi sisteminә
daxil olan gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәri üçün
onlayn formada ixtisasartırma tәlimlәri davam edir.
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Sürücü idarә etdiyi yük avtomobilindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya gömrük nәzarәtinә bәyan olunası hәr hansı
predmetin olmadığını bildirib. Lakin avtomobil yoxlanılarkәn kinoloji xidmәti it yük maşınının kabinәsinin әtraflarına reaksiya verib.
Yoxlama zamanı avtomobilin kabinәsinin
alt hisssәsindәki boşluqda bir әdәd parça
bağlamada ümumilikdә 210 ml metadon
mәhlulu, 198 әdәd tramadol hәbi, 23,304
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qram narkotik vasitә - tiryәk aşkar edilib.
Xatıraladaq ki, tramadol Azәrbaycanda
"Güclü tәsir edәn maddәlәrin vә onların külli
miqdarının Siyahısı"na, metadon adlı mәhlul
isә "Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik
vasitәlәrin II Siyahısı"na daxildir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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